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Metodar og leikar 
 
 
Når du skal halde kurs er det fint å ha eit register av metodar og leikar som du kan bruke. 
Hugs at ikkje alle er like glad i å leike. Du ser raskt om gruppa likar oppgåvene eller ikkje. 
Metodane og leikane er henta frå Verktøykassa og rettleiarheftet i Med fri(lynt)e tøyler. 
 
 
Illustrer eit omgrep 
 
Framgangsmåte: Del inn i grupper på tre til fem personar. Gruppa får i oppgåve å diskutere 
og illustrere eit nøkkelord. Ordet kan vere t.d. ”prosjekt”, ”sjølvtillit” eller ”toleranse”. Så 
skal gruppene presentere resultatet for dei andre. Gruppeleiar kan kommentere, og ev. 
premiere spesielt gode bidrag. 
 
Som ein enklare variant kan gruppene i staden for å teikne, skrive ord dei assosierer med 
nøkkelordet, eller komme med kreative forslag til korleis å angripe eit gitt spørsmål. Døme på 
spørsmål kan vere ”korleis skaffe deltakarar til aktiviteten?” 
 
Hjelpemiddel: Plakatar eller flippoverark. Tusjar i ulike fargar, farga ark, limstiftar, sakser 
osb.  
 
Tid: 15-30 min. i gruppene, 10-15 min. oppsummering. 
 
 
Kafédiskusjon 
 
Framgangsmåte: Del inn i grupper, og fortel at dei skal på kafé! Kvar gruppe blir tatt imot av 
ein kafévert, blir bedt om å ta plass og gjerne spurt om dei ynskjer noko å drikke e.l. 
Kafévertane har blitt peika ut på førehand, og er instruert i metoden. Kvar kafévert har ulike 
tema som skal diskuterast.   
 
Så presenterer kaféverten eit tema eller eit spørsmål og seier at ordet er fritt. Deltakarane skal 
så komme med sine tankar. Kaféverten skriv ned på eit flippoverark som ligg på bordet 
undervegs, eller bed deltakarane om å skrive. Etter 10-15 min. diskusjon går gruppa vidare til 
neste kafé, og blir presentert for eit nytt tema. Kaféverten tar imot ei ny gruppe, presenterer 
temaet og kva den andre gruppa har kome fram til vha. notatane på flippoverarket, og ber dei 
om å komme med sine tankar, som òg blir skrive ned.  
 
Gruppene kan på denne måten flytte frå kafé til kafé, alt etter kor mange spørsmål som skal 
diskuterast. Til slutt presenterer alle kafévertane kva ein har kome fram til rundt kvart tema i 
plenum og viser fram flippoverarket.  
 
Hjelpemiddel: Flippoverark eller plakat, tusjar, bord og stolar. Eventuelle forfriskingar.  
 
Tid: 30-60 min. 
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Ja – nei – kanskje – veit ikkje 
 
Framgangsmåte: Rettleiar skriv ja, nei, kanskje og veit ikkje på fire ark som blir lagt i fire 
hjørne av rommet. Rettleiar les så opp ulike påstandar som t.d. ”laget mitt er ope og 
inkluderande” og ”å ha med fysisk utviklinghemma på aktiviteten kan vere utfordrande” og 
bed deltakarane om å stille seg i eit av hjørna avhengig av kva han/ho meiner om temaet.  
 
Alle som hamnar i same hjørne skal så diskutere kort kvifor dei er einig/ueinig i påstanden, og 
fortelje deltakarane i dei andre hjørna kvifor.  
 
På denne måten kan deltakarane bli utfordra rundt ein del tema som kanskje kan vere 
vanskeleg å diskutere. Metoden kan òg vere grei som innleiing til ulike emne. 
 
Hjelpemiddel: Fire A4 ark som det står ja, nei, kanskje og veit ikkje på. 
 
Tid: 5-10 min. 
 
 
Post-it metodar 
 
Framgangsmåte: Her kan ein velje om ein vil følgje alle trinna eller berre nokre. 
 
Trinn 1: Alle deltakarane får utdelt post-it lappar der dei blir bedt om å skrive nøkkelord rundt 
eit tema eller spørsmål - eitt ord eller ein setning på kvar post-it lapp. Tema kan t.d. vere: ”kva 
er bra ved laget mitt / heimstaden min?” eller ”kva kunne vore betre i laget mitt / på 
heimstaden min?”. Deltakarane presenterer så sine post-it lappar for dei andre. 
 
Trinn 2: Post-it lappane frå trinn 1 blir limt opp på ei tavle eller på flippover fortløpande. 
Deltakarane skal i samarbeid med rettleiar systematisere post-it lappane, slik at lappar med 
same tema blir samla i ”klynger”. Ut i frå desse klyngene skal gruppa kome fram til 
samleomgrep om kvar klynge, som enno tydelegare gir svar på spørsmålet eller temaet som er 
stilt. Dei omgrepa som har flest post-it lappar knytt til seg er gjerne dei viktigaste.  
 
Trinn 3: Omgrepa frå forrige trinn blir brukt vidare, og deltakarane skal konkretisere kva som 
ligg i omgrepa eller finne svar på utfordringane omgrepa representerer. Her kan ein velje om 
ein vil konsentrere seg om eit spesifikt omgrep eller ta for seg alle. 
 
Hjelpemiddel: Post-it lappar. 
 
Tid: Frå 10 min. til 1 time. 
 
 
Oxford University vs. Manchester University 
 
Framgangsmåte: Rettleiaren deler gruppa inn i to lag som skal konkurrere – Manchester 
University og Oxford University. I rommet har rettleiar gøymt ark med tre til fem ulike 
stikkord eller påstandar (eit stikkord per ark). Nøyaktig same stikkorda/påstandane blir skrive 
ned på ark med to ulike fargar, ein farge for kvart lag.  
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Dei to laga skal så leite fram sine ark. Kvar gong laget finn eit ark skal dei setje seg ned på 
golvet, som om dei sit i ein båt, og ro ti gongar taktfast medan dei tel høgt. Motstandardlaget 
må sjølvsagt ikkje røpe kvar det andre laget sine ark er gøymt! Det første laget som finn alle 
sine ark (og har rodd) har vunne.  
 
Arka med stikkord eller påstandar skal no rangerast av laga. Spørsmålet laga skal ta stilling til 
kan t.d. vere ”kvifor er vi med i ungdomslaget?” og stikkorda kan då vere t.d. ”engasjement 
for lokalmiljøet”, ”sosialt”, ”vi lærer noko” og ”gode aktivitetar”. Laga skal deretter 
presentere sine rangeringar for kvarandre, eventuelt med ein påfølgjande debatt. 
 
Hjelpemiddel: Tre til fem ark i to ulike fargar. 
 
Tid: 15-30 min. 
 
 
Assosiasjonsleiken 
 
Framgangsmåte: Rettleiaren presenterer ulike nøkkelord (”engasjement”, ”nærmiljø” etc.) 
som deltakarane munnleg skal komme med sine assosiasjonar rundt. Orda blir skrive på ei 
tavle eller eit flippoverark. Deltakarane skal så bruke orda vidare anten i gruppe eller samla. 
 
Orda kan t.d. nyttast slik at ein skal setje saman ord som tilhøyrer to ulike nøkkelord, som t.d. 
”glede” og ”ungdomshuset” for å finne ut kva som kan skape engasjement i nærmiljøet. Eit 
alternativ er at deltakarane skal lage ei historie eller eit rollespel der dei skal ta i bruk ein del 
av orda.  
 
Målet er å sleppe den frie tanken laus. 
 
Hjelpemiddel: Flippoverark eller tavle. 
 
Tid: 10-30 min. 
 

Rollespel 

Framgangsmåte: Deltakarane skal leike eller spele ein situasjon med mål om å lære noko. 
Rollespela kan styrast meir eller mindre av deg som kursleiar. Du kan dele ut roller på 
førehand.  

Om rollespelet er eit styremøte, kan du gje nokon i oppgåve å vere kverulerande, negativ til 
alt, positiv til alt, skravlebøtte osv. Om du lagar slike roller bør du ha ei meining med det. T.d. 
kan det vere for å lære korleis gruppa skal ta seg av ulike personar. Det er ikkje naudsynt å 
lage for mykje støy rundt rollespelet; det viktigaste er at du veit kvifor du gjer det du gjer. 

Tid: 20-30 min. 
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Påstandsskjema 
 
Framgangsmåte: 

1. Kvar kursdeltakar skal fyrst arbeide med påstandane åleine og krysse av for om han er 
einig eller ueinig. Kor lang tid ein skal bruke på denne delen kjem an på kor mange 
påstandar deltakarane skal ta stilling til. 

2. Gå saman i grupper på to og drøft påstandane. Ikkje bruk for lang tid på dette – ca. 5 min. 

3. Gå saman i ei større gruppe, anten 4 eller 8. Drøft påstandane. Blir gruppa samde? 

4. Kursleiar prøver no saman med deltakarane å samanfatte resultata frå gruppene i plenum. 
Kva er felles for gruppene? Kva er ein samde om? Kva er ein usamde om? 

 
 
Døme på påstandsskjema: 
 
 Dette 

meiner 
eg 

Dette 
meiner 

2-
gruppa 

Dette 
meiner 

4-
gruppa 

Dette 
meiner 
stor-

gruppa
 E U E U E U E U 
Dersom ungdomslaget blir nedlagt har det ingenting å seie 
for bygda. 

        

Aktivitetane i ungdomslaget er gamaldagse og sidrumpa.         
Det er vanskeleg å få nye medlemmer fordi det vi driv med 
ikkje er spanande nok. 

        

Ungdomshuset er ein av dei viktigaste samlingsstadene i 
bygda. 

        

Det er eit godt sosialt miljø i ungdomslaget.         
 
 
Påstandsskjema som ikkje er utfylt ligg ved nedanfor. 
 
Hjelpemiddel: Skjema med påstandar som blir delt ut til deltakarane. 
 
Tid: 15-20 min. 

Evaluering 

Du bør alltid avslutte eit kurs med evaluering. La deltakarane seie kva dei meiner om kurset 
eller samlinga. Du kan sjølv velje om du vil gjere det skriftleg eller munnleg, om du vil lage 
skjema på førehand eller ikkje, og om du vil lage spørsmål eller ikkje... 
 
Evalueringa er meint å vere til hjelp for deg, så du må tåle at ikkje alle er like fornøgd. 
Sjølvsagt skal du kunne krevje sakleg og konstruktiv kritikk. Kritikk av typen: «Du har stygg 
genser», er ikkje sakleg...  
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Påstandsskjema 
 Dette 

meiner 
eg 

Dette 
meiner 

2-
gruppa 

Dette 
meiner 

4-
gruppa 

Dette 
meiner 
stor-

gruppa
 E U E U E U E U 
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Leikar  
 
 
Sjølvportrett 
 
Ei øving som passar fint første kursdag. Deltakarane sit i ring og teiknar sjølvportrett som blir 
lagt på golvet med teikninga ned. Så skal ein og ein trekke opp eit sjølvportrett og gjette kven 
det er. Den som har laga portrettet fortel litt om seg sjølv, og trekk eit nytt portrett, til alle er 
trekt ut. 
 
 
Portrett på rekke 
 
Passar når gruppa møtast for første gang. Gruppa deler seg i to. Den eine gruppa sit på golvet 
med eit ark framfor seg, og skal bli portrettert av den andre gruppa. Rettleiaren har på musikk, 
og når musikken stoppar må dei som teiknar flytte eit steg fram, og halde fram der den førre 

portrettør stoppa. Når alle har blitt portrettert skiftar gruppene plass, og det er klart for ny 
runde. Så viser kvar og ein fram portretta og fortel litt om seg sjølv.  
 
 
Intervju to og to 
 
To og to skal intervjue kvarandre. Så samlast alle og kvar intervjuar skal presentere 
intervjuobjektet for dei andre. Fint å bruke når gruppa møtast første gang. 
 

Namn og rørsle 

Alle deltakarane sit i ein stor ring. Ein byrjar med å seie namnet sitt samstundes som han gjer 
ei rørsle. Nestemann i ringen skal gjenta namnet og rørsla til førstemann, og så seie sitt eige 
namn og gjere ei ny rørsle. Tredjemann gjentek namnet og rørsla til nummer ein og to og seier 
sitt eige med ny rørsle osb.  
 
Ei øving som er fin å bruke når ein skal lære namn og bli kjent. 

Avisleiken 

Deltakarane sit i ein stor ring. Ein står i midten med ei avis eller noko anna som kan brukast 
til å «klaske» utan at det gjer for vondt.  
 
Ein person byrjar med å seie namnet til ein av dei som sit i ringen. Vedkomande i midten skal 
prøve å slå denne på låret før han greier å seie eit nytt namn. Greier han å sei eit nytt namn 
tidsnok, må «avismannen» finne denne og prøve å treffe. Slik går det heilt til «avismannen» 
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treff ein som ikkje klarer å seie eit nytt namn tidsnok.  
 
Då skal vedkomande som ikkje fekk sagt noko namn, inn i ringen og vere «avismann». Før 
den førre «avismannen» set seg ned, må han seie eit namn. Gløymer han det, kan den nye 
«avismannen» slå han i det han set seg og den fyrste må inn i ringen igjen. 
 
Ei øving som kan brukast for å lære namna på dei andre, eller for å få energi i gruppa.  

 
 
Likar du naboen din? 
 
Alle utanom éin sit på stolar i ein ring. Sistemann står i midten og spør ein av deltakarane om 
dei likar naboen sin. Er svaret ”nei” må dei to som sit ved sida av den som fekk spørsmålet 
skifte plass, og han i midten må prøve å stele ein av dei ledige stolane, slik at ein ny kjem i 
midten.  
 
Svarar den som fekk spørsmålet at han likar naboane, må han oppgi eit anna karakteristika 
ved deltakarane som han ikkje likar. Svaret kan då bli t.d. ”ja, men eg likar ikkje dei med 
smykke på” eller ”ja, men eg likar ikkje dei som er frå ein by”. Alle som har denne kvaliteten 
må no reise seg og prøve å få tak i ein ny stol, likeeins han som er i midten. Så blir ein ny 
person spurt osb.  
 
Leiken er god som bli-kjent leik eller for å skape energi i gruppa. 
 

Fruktsalat 

Deltakarane sit på stolar i ein stor ring. Nokre av deltakarane skal vere appelsin, andre skal 
vere eple, nokre skal vere pære og andre skal vere banan. Avhengig av kor mange som er 
med, må ein kanskje ta i bruk andre fruktsortar. Fire til seks deltakarar kan vere same type 
frukt.  
 
Ein av deltakarane skal stå midt i ringen (han skal òg vere ein frukt). Leiken går ut på at når 
deltakaren i midten seier t.d. «banan», skal alle «bananar» byte plass. Han i midten skal då 
prøve å ta ein av dei ledige stolane før nokon av «bananane» gjer det. Deltakaren i midten 
treng ikkje vere same frukt som den han tek stolen til. Vedkommande i midten kan òg seie 
«fruktsalat», og då skal alle deltakarane byte plass. For at denne leiken skal fungere godt, er 
det viktig med høgt tempo heile tida.  
 
Leiken er god som bli-kjent leik og for å skape energi i gruppa. 
 
 
Åttetal med bein og armar 
 
Alle står oppreist, og rettleiaren ber alle om å forme liggande åttetal (uendeleg-teikn) med 
fingertuppar, handledd, underarm og til slutt med heile armen. Det same blir gjentatt med den 
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andre armen. Deretter skal alle forme åttetal med tåene, foten, leggen og til slutt heile beinet 
på begge bein.  
 
Øvinga passar fint som oppvarming, t.d. ved kursstart om morgonen. Ha gjerne roleg musikk i 
bakgrunnen.  
 
 
Mus og stol 
 
Alle deltakarane utanom ein sit på stolar rundt omkring i rommet. Ein av stolane skal stå tom, 
og den utan stol skal leike at han er ei mus og ile med musesteg fram mot den ledige stolen, 
medan han pip som ei mus.  
 
Musa startar i eine enden av rommet og den første ledige stolen er den som er lengst unna 
startpunktet til musa. Det er så om å gjere for dei andre å forhindre musa frå å sette seg ved å 
springe til den ledige stolen. Den som sist sat på stolen musa tar, blir mus neste gong.  
 
Ein leik som er grei om ein vil få energi i gruppa. 
 

Like dyr 

Deltakarane skal trekke kvar sitt kort. På kvart kort skal det stå eit dyreslag. Sløkk lyset og la 
dei som skal framstille same dyr krype rundt på golvet og finne kvarandre. Deltakarane har 
berre lov til å bruke dyrelydar. Dei som finn kvarandre samlar seg i grupper. 
 
Ei øving for å få energi i gruppa eller for å dele inn i grupper.  
 
 
Bombe, skjold og spedbarn 
 
Rettleiaren ber alle om å tenke på ein av dei andre personane i gruppa (ikkje rettleiar), utan å 
vise kven det er. Han seier så at personen deltakarane har tenkt på er ei bombe. Deretter skal 
alle tenke på ein ny person (utanom seg sjølv, rettleiaren og den første ein tenkte på). Denne 
personen er eit skjold.  
 
Rettleiaren fortel at alle deltakarane no er små barn som må beskytte seg mot bomba ved hjelp 
av skjoldet. Det er altså om å gjere å få skjoldet mellom seg sjølv og bomba. Etter ei tid startar 
rettleiaren å telje ned høgt frå 10 til 0. Ved 0 går bomba av og alle må ”fryse”. Dei som ikkje 
klarte å redde seg må ut av leiken, før ny runde startar.  
 
Eit anna alternativ er å be deltakarane om å tenke på ein person og seie at denne personen er 
eit spedbarn. Så tenke på ein ny person som er ei bombe. Deltakarane er no skjold som skal 
beskytte spedbarnet mot bomba. 
 
Ei fin øving for å skape energi i gruppa. 
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Geografiske norske 
namn 

1. IKKJE LEVANDE  
 

2. TIDLEGARE NRK SJEF  
 

3. MONARK + IKKJE BEIN VEG  
 

4. GUTENAMN + FAMILIESTAD  
 

5. VAKKER + ODDE  
 

6. INSTRUMENT – ME + 1 BOKSTAV  
 

7. REDD + HAN  
 

8. SLANK + MOTSETT AV Å STÅ  
 

9. PISK + IKKJE HEIL  
 

10.IKKJE STOR + REISKAP  
 

11.DRINKEN  
 

12.RØYK + FLIRE  
 

13.LEIT + JORDSTYKKE  
 

14.EIG + PLASS  
 

15.HEST + VINDRETNING  
 

16.DYR + FOSS  
 

17.KRIMINALITET/TORTUR + BOKSTAV  
 

18.REISKAP + SELSKAP  
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Geografiske norske 
namn Svar: 

1. IKKJE LEVANDE  
VARDØ 

2. NRK SJEF  
FØRDE 

3. MONARK + IKKJE BEIN VEG  
KONGSVINGER 

4. GUTENAMN + FAMILIESTAD  
TRONDHEIM 

5. VAKKER + ODDE  
FINNSNES 

6. INSTRUMENT – ME + 1 BOKSTAV  
TROMS 

7. REDD + HAN  
BERGEN 

8. SLANK + MOTSETT AV Å STÅ  
TYNSET 

9. PISK + IKKJE HEIL  
ÅLESUND 

10.IKKJE STOR + REISKAP  
LILLEHAMMER 

11.DRINKEN  
DRAMMEN 

12.RØYK + FLIRE  
OSLO 

13.LEIT + JORDSTYKKE  
FINNMARK 

14.EIG + PLASS  
HARSTAD 

15.HEST + VINDRETNING  
RISØR 

16.DYR + FOSS  
HØNEFOSS 

17.KRIMINALITET/TORTUR + BOKSTAV  
VOLDA 

18.REISKAP + SELSKAP  
HAMMERFEST 
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Finn du fram 
gjennom reiseruta? 

1. Vi skal ut på reise over heile verda, 
og vi startar frå KRIGSFATTIG BY  

 

2. Så legg vi ut på havet mot  
ANSKAFFELSE AV BÅTPLASS  

 

3. Og samtidig tek vi turen innom  
HELSING + SUSETE  

 

4. Derifrå går turen vidare til  
UFYSELEG DYR + SPEL  

 

5. Kva er då meire naturleg enn å sette 
kursen mot DOBBELDESERT  

 

6. Før vi dreg sørover, må vi ha med oss 
RIPS + TØY  

 

7. Så går turen vidare til SAL + A   
8. Vi må også ha med oss hovudstaden 

KURER + A + SYKDOM  
 

9. Så tek vi båten til  
BRYGGE + STILLE  

 

10.Så tek vi flyet over det store havet, 
og kjem til øya HUSDYR + 
SPURTE  

 

11.Denne øya forlet vi og reiser til 
landet GODT + KJØKENREISKAP  

 

12.Vi besøker også landet lengre vest 
GUTENAMN + U  

 

13.Her ser vi på hovudstaden  
BINDEMIDDEL + A  

 

14.Det er på tide å tenke på heimveg, vi 
tek båt over dammen til  
IKKJE GAMALT SLOTT  

 

15.Derifrå går turen med båt til  
F JELL + TAL  

 

16.Med tog er vi framme i  
ELVEMUNNING + SMILTE  
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Finn du fram 
gjennom reiseruta? 

Svar 
1. Vi skal ut på reise over heile verda, 

og vi startar frå KRIGSFATTIG BY  
FREDRIKSTAD 

2. Så legg vi ut på havet mot  
ANSKAFFELSE AV BÅTPLASS  

KØBENHAVN 

3. Og samtidig tek vi turen innom  
HELSING + SUSETE  

HELSINGØR 

4. Derifrå går turen vidare til  
UFYSELEG DYR + SPEL  

ROTTERDAM 

5. Kva er då meire naturleg enn å sette 
kursen mot DOBBELDESERT  

PARIS 

6. Før vi dreg sørover, må vi ha med oss 
RIPS + TØY  

BERLIN 

7. Så går turen vidare til SAL + A  ROMA 
8. Vi må også ha med oss hovudstaden 

KURER + A + SYKDOM  
BUDAPEST 

9. Så tek vi båten til  
BRYGGE + STILLE  

KAIRO 

10.Så tek vi flyet over det store havet, 
og kjem til øya HUSDYR + 
SPURTE  

CUBA 

11.Denne øya forlet vi og reiser til 
landet GODT + KJØKENREISKAP  

BRASIL 

12.Vi besøker også landet lengre vest 
GUTENAMN + U  

PERU 

13.Her ser vi på hovudstaden  
BINDEMIDDEL + A  

LIMA 

14.Det er på tide å tenke på heimveg, vi 
tek båt over dammen til  
IKKJE GAMALT SLOTT  

NEWCASTLE 

15.Derifrå går turen med båt til  
F JELL + TAL  

BERGEN 

16.Med tog er vi framme i  
ELVEMUNNING + SMILTE  

OSLO 
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Ark med mønster og 
kryss 

Deltakarane skal delast i par. Desse sit med ryggen mot kvarandre og får utdelt kvart sitt 
mønstrete ark. Person A skal forklare person B kvar dei fire kryssa er plassert. Person B har 
ikkje høve til å snakke med person A (einvegskommunikasjon). Neste øving skal 
gjennomførast på same måte, men deltakarane har no høve til å snakke med kvarandre 
(tovegskommunikasjon).  
 
Skjema er vedlagt på dei neste sidene. Kopier så mange du har bruk for. 

 

Ark med rektangel 
og ovalar 

Deltakarane sit på same måte, og først skal A forklare utan at B kan spørje. B skal teikne det 
A instruerer. Same øving vert gjort ein gong til, men då har B lov til å spørje. Når dei er 
ferdige kan dei samanlikne dei to versjonane til B for å sjå kven av dei som var best.  
 
Skjema er vedlagt på dei neste sidene. Kopier så mange du har bruk for. 
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